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Första tryckningen 

s. 76, sista raden: 𝑑�̅� och 𝑑�̅�' är parallella med ytan, ej vinkelräta mot denna. 

s. 89, svar till Övning 5.2 d): saknas en faktor ½ framför tre första termerna. 

s. 101, Sats 6.3, bevis: I Figur 6.4(c) ska punkterna P och Q bytas mot punkterna A och B. 

s. 128, Övning 7.12: står "�̅�" i bilden, men ska vara "�̅�0". 

s. 144, Övning 8.10: ska stå Övning 7.8 i texten. 

s. 147 ”vinkeln q” ska vara ”vinkeln 𝜃”.  

s. 151, Figur. 9.4 (c): ”side” ska vara ”sida”. 

s. 158, Sats 9.3, bevis. ”Sats 9.3” ska vara ”Sats 6.3”. 

s. 162, Ekvation (9.45): i texten under ekvationen ska ”𝐼𝑒𝑚𝑐” bytas mot ”𝐼”. 

s. 164, Övning 9.1: indexeringen f)-i) ska bytas mot e)-h). 

s. 167, Övning 9.9: integralen över 𝐿 ska inte markeras som sluten. 

s. 167, Övning 9.10: för vinkeln 𝜑 ska gälla 0 ≤ 𝜑 ≤ 2𝜋. 

s. 170, Facit Övning 8.6: ska vara 𝜋/2. 

s. 170, Facit Övning 8.8: ska vara 16𝜋. 

s. 170, Facit Övning 9.2 g): ska vara ”nej”. 

s. 187, Sats 10.2, bevis: Det står "ör" istället för "är" i slutet av beviset. 

s. 193, Exempel 10.1: i detta exempel kan cylindern i princip ha negativ temperatur 𝑇, man kan tänka 
sig att att addera en positiv konstant 𝑇0 till 𝑇 utan att beräkningarna förändras i övrigt. 

s. 194, Figur 10.4: vinklarna �̅�𝜃 och �̅�𝜑 ska byta plats. 

s. 201: för kontravarianta basvektorer ska gälla att |�̂�𝑖| = 1, inte |�̂�𝑖| = 1. 

s. 208, Facit Övning 10.2 h): ska vara 3cos𝜑 + 2𝑧. 

s. 208, Facit Övning 10.6 e): ska vara   
cos𝜃cos𝜑

𝑟sin𝜃
�̂�𝑟 −

cos𝜑

𝑟
�̂�𝜃 − 𝑟cos𝜃�̂�𝜑. 

s. 209, Facit Övning 10.8 b): ska vara 𝜑, inte 𝜃. 

s. 231, näst sista stycket i Målproblemet: ska vara ”se Kapitel 11" (inte ”se Kapitel 12”). 



s. 234, Ekvation (12.20): ska vara (∇𝜙)𝑖 = 𝜙,𝑖. 

s. 236, Ekvation (12.31): ska vara index ”i” överallt. 

s. 255 , Facit Övning 11.10: ska vara     -3R4 

s. 285, Ekvation (16.8):  ska stå 𝑟𝜖, inte 𝑟, i näst sista steget. Integralerna över 𝑆𝜖 är integraler över en 
sluten yta. 

s. 291, Ekvation (16.29): integralerna över 𝐿𝜖 är integraler över en sluten kurva. 

s. 293, Övningar 16.1 och 16.2: integralerna är över en sluten yta. 

s. 300, Ekvation (17.19):  ytintegralen är över en sluten yta. 

s. 302, Ekvation (17.29): ytintegralen är över en sluten yta. 

s. 303, Ekvation (17.30): ytintegralerna är över en sluten yta. 

s. 312, Bevis, punkt 2: ska stå ∇ × �̅�𝑑 = �̅�, inte ∇�̅�𝑑 = �̅�. 

s. 327, Facit Övning 16.4: ska vara 𝑅 i nämnaren i stället för 𝑟. 

s. 328, Facit Övning 17.1: ska stå 𝜌0, inte 𝜌𝑐. 

s. 332, nedre delen: fälten �̅� och �̅� definieras genom �̅� = 𝜇�̅� och �̅� = 𝜀�̅�. 

s. 339, Ekvation (18.27): ska stå ∇ · �̅� = 𝜌𝑞. 

 


